
  

Prieskum trhu  - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím 
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

  
1. 

 

Identifikácia obstarávateľa:  Akadémia  ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava Štefánika, 
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO:37910337 Telefón: 0960423014, 0960423600 Fax: 0960423601,  E-mail: 
obstaravanie@aos.sk 

2. Predmet zákazky: Vypracovanie realizačnej PD a súvisiace služby pre projekt „Budovanie 
infraštruktúry a modernizácia AOS – 2. etapa“ 

3. Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí služby 
4. Miesto dodania zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 

Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6 
5. Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou elektronickej 

aukcie. Víťaz elektronickej aukcie je povinný doložiť požadované doklady podľa  odst. 11 a 12  tejto 
výzvy. 

6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa. 
7. Lehota dodania zákazky: Časový harmonogram uskutočnenia jednotlivých činností bude 

dohodnutý v zmluve o poskytnutí služby. 
8. Forma predkladania ponúk:  

Registrácia do aukcie od 09.07.2013 od 1400 hod. do 15.07.2013 do 1300 hod. Výzvy do 
elektronickej aukcie budú odoslané 15.07.2013 po 1300 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo, 18.07.2013 od 0900 hod. do 0925hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 18.07. 2013 od 0930 do 1000 hod. Koniec aukcie sa môže predĺžiť 
neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach trvania aukcie 
vždy o ďalšie dve minúty.  

 Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. 

 Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.eaukcie.sk/aos 

1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona 289/1995 Z. z. o daní z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 

2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t.j. sumár všetkých položiek, ktoré 
vychádzajú z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady vstupujúce 
do procesu dodania predmetu zákazky, ako podklad pre stanovenie jednotkovej ceny). 

3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena balenie, 
odvoz a dovoz do miesta verejného obstarávateľa a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu 
zákazky).   

http://www.eaukcie.sk/aos


9. Podklady k zákazke 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Špecifikácia 

 
Realizačná projektová dokumentácia pre projekt „Budovanie infraštruktúry a modernizácia 
AOS – 2.etapa“ 
 
A. Požiadavky  
A.1 Stavba: „Budovanie infraštruktúry a modernizácia AOS – 2.etapa. 
            Miesto stavby: Liptovský Mikuláš – Demänová 
            Okres, kraj: Liptovský Mikuláš, Žilinský 
 
Stavebné objekty podľa projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie: 
SO 01 Katedra „A“ – b.č. IV 
SO 02 Katedra „B“ – b.č. V, VI 
SO 03 Študijné centrum – b.č. VII 
SO 04 Materské učebne – b.č. VIII 
SO 05 Aula – b.č. III 
 
Ďalšie stavebné objekty podľa stavebného povolenia pre zhotovenie pasívnej a aktívnej časti 
informačno-komunikačných technológií: 
SO 06 Katedra “TV“ – b.č. XXIV 
SO 07 Internáty „A“ – b.č. X  
SO 08 Internáty „B“ – b.č. XI  
SO 09 Kuchynsko-jedálenský blok (ďalej len „KJB“) – b.č. IX   
SO 10 Vojenská správa budov (ďalej len „VSB“) – b.č. XX 
 
A.2 Projekt rieši zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom, komplexnú 

výmenu pôvodných hliníkových okien, vonkajších dverí a presklených stien za plastové 
a zhotovenie pasívnej a aktívnej časti informačno-komunikačných technológií (ďalej len 
„IKT“) v budovách Katedra „B“ a Aula. 
V budove Materské učebne bude vymenená časť pôvodných hliníkových vonkajších dverí 
a presklených stien za plastové. 
V budove Študijné centrum budú demontované mreže a osadené plastové dvere a vymenené 
jedny hliníkové dvere za plastové. 
V budovách Katedra „A“, Katedra “TV“, internáty „A“ a „B“, KJB a VSB budú zhotovené len 
pasívne časti (kabeláž) a aktívne časti (osadenie dátových zariadení) IKT. 
Zateplenie obvodových stien je navrhnuté z kontaktného systému s izolačnými vrstvami 
z dosák z polystyrénu hr. 100 mm po 5. NP a z dosák z minerálnej vaty hr. 100 mm od 6. NP 
hore. 
Pôvodné hliníkové okná, dvere a presklené steny budú kompletne nahradené plastovými 
oknami, dverami a presklenými stenami z päťkomorových plastových profilov s izolačným 
dvojsklom, pri rozmerovom a tvarovom zachovaní pôvodných výplňových prvkov. 
Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Auly v 1. PP a v 1. NP, 
v budove Študijného centra na 1. a 2. NP a v budove Katedry „B“ na 1. a 2. NP. 

 
B. Rozsah, spôsob a forma plnenia predmetu zákazky - Realizačná projektová 

dokumentácia pre projekt „Budovanie infraštruktúry a modernizácia AOS – 2.etapa“ 



 

B.1 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby v rozsahu 
realizačného projektu. 

B.2 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v rozsahu 
realizačného projektu v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich vykonávacích predpisov 
v rozsahu podľa Prílohy č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností UNIKA 2013.  
Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie - v 5 vyhotoveniach 
v papierovej forme a 3 x v elektronickej forme. Formát výkresov musí byť kompatibilný 
s programom AUTO CAD 2007, formát textov musí byť kompatibilný s programom MS 
Office 2003. Grafické súbory je potrebné dodať v prepisovateľnej (vektorovej) 
a neprepisovateľnej (rastrovej) podobe. Textové položky dokumentov je potrebné dodať 
rovnako v prepisovateľnej aj v neprepisovateľnej podobe. Ku každému médiu musí byť 
odovzdaný odovzdávací protokol s potvrdením zhody papierovej a digitálnej formy. 

Zhotoviteľ vypracuje ako samostatnú časť realizačnej projektovej dokumentácie dokument 
„Výpis materiálov a zariadení navrhnutých v realizačnej projektovej dokumentácií“. Dokument 
bude vypracovaný v tabuľkovej forme, obsahujúci požadované minimálne stavebno - 
technické, technické, chemické, fyzikálne, alebo iné parametre materiálov a zariadení, bez ich 
obchodného označenia. 

B.3 Vypracovanie a dodanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a koordináciu 
projektovej dokumentácie v zmysle nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Vypracovanie a dodanie dokumentácie: ako samostatnú oddeliteľnú časť projektovej 
dokumentácie v rozsahu a spôsobom uvedeným v bode B.2 tejto prílohy. 

B.4 Vypracovaná realizačná projektová dokumentácia bude v súlade s požiadavkami §4 zákona č. 
555/2005 Z. z. 

B.5 Pri spracovávaní realizačnej projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný zvolávať 
priebežne  rokovania k stavu rozpracovanosti. 

B.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do dokumentácie zapracuje všetky pripomienky dotknutých orgánov 
štátnej správy, ak sa v priebehu prerokovávania dokumentácie vyskytnú. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje tieto zapracovať do dokumentácie najneskôr do 2 týždňov od ich oficiálneho 
predloženia objednávateľom. 

B.7 Odovzdanie a prevzatie diela v zmysle opisu predmetu obstarávania sa uskutoční formou 
preberacieho a odovzdávacieho protokolu potvrdeného oprávnenými zástupcami objednávateľa 
a zhotoviteľa predmetu obstarávania.  

B.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do dokumentácie zapracuje všetky nedostatky projektovej 
dokumentácie zistené v priebehu obstarávania realizácie zákazky podľa ním vypracovanej 
dokumentácie najneskôr do 10 dní od ich oficiálneho predloženia objednávateľom. 

B.9 Zhotoviteľ zabezpečí odborné stanovisko u právnickej osoby, ktorá má oprávnenie vydané 
Národným inšpektorátom práce na posúdenie projektovej dokumentácie v zmysle § 14 ods. 1 
písm. d) zák. č. 124/2006 Z. z. v dvoch vyhotoveniach – origináloch, v písomnej forme. 

B.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať občasný autorský dohľad pri realizácii diela podľa ním 
pripravenej projektovej dokumentácie schválenej príslušným úradom ak o to objednávateľ 
požiada. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o občasný autorský dohľad najneskôr 48 



mesiacov od prevzatia staveniska realizátorom stavby. Zhotoviteľ vykoná občasný autorský 
dohľad v rozsahu 300 človekohodín. 

B.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodaná dokumentácia bude slúžiť tiež ako podklad pre verejné 
obstarávanie stavby. Z tohto dôvodu sa zhotoviteľ zaväzuje v dokumentácii nepoužívať 
obchodné názvy tovarov. 

B.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje k účasti pri príprave realizácie verejného obstarávania zákazky na 
realizáciu diela „Budovanie infraštruktúry a modernizácia AOS generála Milana Rastislava 
Štefánika – II. etapa“. Jej obsahom bude:  
B.12.1    Spolupráca s objednávateľom v procese verejného obstarávania pri výbere  

zhotoviteľa na realizáciu diela. 
B.12.2   Vypracovanie odpovedí na žiadosti uchádzačov o vysvetlenie ponúk, žiadostí 

o nápravu a pri uplatnení revíznych postupov oprávnenými osobami.   
 

C. Čas plnenia (harmonogram): 
C.1 Časový harmonogram uskutočnenia jednotlivých činností bude dohodnutý v zmluve 

o poskytnutí služby.  
 
D. Záruka 
D.1 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia riadne 

zhotoveného diela.  
 
E. Spolupôsobenie objednávateľa 
E.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi všetky podklady, ktoré má k dispozícií a poskytne mu 

spolupôsobenie potrebné pre vypracovanie dokumentácie v rozsahu primeranom pre riadne 
a včasné plnenie predmetu zákazky. 

 
F.       Cenová ponuka uchádzača 
 

Pol. 
č. Popis činnosti cena v EUR  

s DPH 

1. 

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby 
v rozsahu realizačného projektu podľa špecifikácie v zmysle zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich vykonávacích predpisov 
v rozsahu podľa Prílohy č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2013. 

 

2. 

Vypracovanie a dodanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a koordináciu projektovej dokumentácie v zmysle nariadenia 
vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko podľa rozsahu špecifikácie. 

 

3. Občasný autorský dohľad pri realizácii diela v max. rozsahu 300  



4. 
Účasť v procese verejného obstarávania v max. rozsahu 150 
človekohodín. 
Cena 1 človekohodiny:                       EUR s DPH 

 

5. 
Vypracovanie dokumentácie potrebnej pre riešenie zmien na existujúcich 
stavebných objektoch v zmysle zákona č. 541/2004 Z.z. a platnej 
legislatívy. 

 

Celková cena s DPH:  
 

  
10. Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.  

11. Podmienky účasti uchádzačov :  
 doklad o oprávnení podnikať, dodať predmet zákazky - doloží víťaz elektronickej aukcie 
 

12. Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje : 

1. Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ods. 
11 tejto výzvy v listinnej podobe do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie  - kópiu 
dokladu. 

 2. Doručiť verejnému obstarávateľovi vyplnenú  a podpísanú tabuľku s jednotkovými cenami podľa 
ods. 9 písm. f) tejto výzvy v listinnej podobe a vytlačený výsledok elektronickej aukcie (cenovú 
ponuku s podpisom) do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie.  

 
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena  (cena s DPH za celkovú ponuku) 
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.10.2013 
  


